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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0471/2006, imressqa minn Matti Niemelä (Finlandiż) f’isem il-‘Coordination 
Dynamic Therapy Center Oy’ dwar ix-xkiel għall-kompetizzjoni li jirriżulta minn 
interessi finanzjarji nazzjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta li l-kumpanija tiegħu qed tbati minn xkiel serju għall-
kompetizzjoni kkawżat mill-abbuż tal-qagħda dominanti fis-suq min-naħa tal-Gvern 
Finlandiż, li għalhekk qed jikser l-Artikolu 82 tat-Trattat tal-KE.  Huwa jindika li, skond il-
leġiżlazzjoni Finlandiża, il-provvista ta’ servizzi hija ristretta, u għalhekk m’hemm l-ebda 
garanzija rigward it-trasparenza jew iċ-ċertezza legali.  In-nuqqas ta’ superviżjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali jfisser li l-ksur tal-liġi tal-Komunità qed ikompli mingħajr ma qed jiġi 
kkastigat.  Dak li ressaq il-petizzjoni jissusspetta li hemm irregolaritajiet proċedurali rigward 
każ imressaq quddiem il-Qorti Suprema Amministrattiva u jargumenta li r-reputazzjoni ta’ l-
awtorità tal-Komunità Ewropea se taqa’ jekk din tonqos milli tintervieni.  Jidher li hu rreġistra 
lment mal-Kummissjoni erba’ snin ilu (2002/5276) u issa qed ifittex li jieħu azzjoni permezz 
tal-Parlament sabiex iħaffef l-affarijiet.

2. Ammissibiltà

Iddikkjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni 
(Artikolu 192, Paragrafu 4 tar-Regolament).

3. Twegiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

I. IL-PETIZZJONI

Dak li ressaq il-petizzjoni, is-Sur Matti Niemelä, qed jilmenta dwar il-fatt li l-kumpanija 
tiegħu qed tbati minn xkiel għall-kompetizzjoni li qed joħloq il-Gvern Finlandiż. Dak li ressaq 
il-petizzjoni jsostni li l-Gvern Finlandiż qed jabbuża mill-qagħda dominanti tiegħu fis-suq, 
dik li l-provvista tas-servizzi hija ristretta bil-leġiżlazzjoni nazzjonali, u huwa jallega li hemm 
irregolaritajiet proċedurali rigward każ li tressaq quddiem il-Qorti Suprema Amministrattiva.



PE 388.755 2/4 CM\667788MT.doc

MT

II. IL-KUMMENTI TAL-KUMMISSJONI DWAR L-ARGUMENTI TA' DAK LI RESSAQ 
IL-PETIZZJONI

Skond ir-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni, kwalunkwe abbuż minn intrapriża jew 
intrapiżi1 f’qagħda dominanti fi ħdan is-suq komuni jew f'parti sostanzjali minnu huwa 
ipprojbit ladarba jista' jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. 

Għalhekk ir-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni huma, fihom infushom, ikkonċernati biss bil-
kondotta ta’ l-intrapriżi. Minkejja dan, meta jinqara f’konnessjoni ma’ l-Artikolu 10(2) u l-
Artikolu 3(1)(g) tat-Trattat, l-Artikolu 82 jirrikjedi li l-Istati Membri ma jintroduċux jew ma 
jżommux miżuri ta’ infurzar, anki jekk ta’ natura leġiżlattiva jew regolatorja, li jistgħu 
jwasslu biex ir-regoli tal-kompetizzjoni li japplikaw għall-intrapriżi ma jibqgħux effettivi. L-
eżerċizzju ta’ l-awtorità pubblika, b'definizzjoni, ma jaqax fl-ambitu tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni.2

Fuq dik il-bażi, il-Qorti tenniet li jekk Stat Membru jirrikjedi jew jiffavorixxi l-adozzjoni ta' 
deċiżjonijiet jew prattiki miftehma li jmorru kontra l-Artikolu 82 jew jirrinforza l-effetti 
tagħhom, jew ineħħi l-awtorità tar-regoli tiegħu stess ta’ karattru leġiżlattiv billi jiddelega lil 
operaturi ekonomiċi privati r-responsabiltà li jieħdu deċiżjonijiet li jaffetwaw il-qasam 
ekonomiku, tista’ tqis li l-Istat Membru qed imur kontra l-obbligi tiegħu skond l-Artikoli 
3(1)(g), 10(2) u 82.

M’hemm l-ebda indikazzjoni li l-miżuri leġiżlattivi li qed jirreferi għalihom dak li ressaq il-
petizzjoni huma miżuri li jistgħu jiġu attribwiti għal atturi privati, li sussegwentement ġew 
awtorizzati mill-Istat Finlandiż. Jidher li dawn il-miżuri jistgħu jiġu attribwiti biss għall-Istat 
Finlandiż. Għalhekk dawn il-miżuri ma jaqgħux fl-ambitu tar-regoli tal-KE dwar il-
kompetizzjoni.

L-ilment nru 2002/5276 li jirreferi għalih dak li ressaq il-petizzjoni, ingħalaq mill-
Kummissjoni fil-15 ta’ Ottubru 2003 peress li l-liġi Komunitarja ma setgħetx tobbliga lill-
awtoritajiet Finlandiżi biex jestendu l-lista ta’ servizzi mediċi li kienet responsabbli minnhom 
is-sistema Finlandiża tas-saħħa. 

Sadanittant, il-Kummissjoni rċeviet lmenti oħra rigward din l-istess problema. Fil-fatt, diversi 
pazjenti lmentaw mal-Kummisjoni dwar il-fatt li l-awtoritajiet Finlandiżi rrifjutaw li jieħdu r-
responsabiltà finanzjarja għat-trattamenti mediċi partikolarment tal-programmi ta' 
rijabilitazzjoni ta' persuni bi bżonnijiet speċjali kkonċernati fi Stati Membri oħra. Dawn il-
każijiet jiġu trattati fi ħdan il-qafas tal-proċeduri ta’ ksur nru 2003/4986. Dak li ressaq il-
petizzjoni jaf b’dawn il-proċeduri ta’ ksur u fil-fatt f’waħda mill-korrispondenzi tiegħu lill-
Kummissjoni qal li dawn huma marbuta mal-proċeduri tiegħu. Skond l-ittra tas-7 ta' Jannar 
2007 mis-Sur M Niemelä lill-Kummissjoni jirriżulta li l-awtoritajiet Finlandiżi tawh aċċess 

  
1 Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiddefinixxi intrapriża bħala “kwalunkwe entità involuta f’attività ekonomika”, 
ara l-każijiet C309/99, Wouters [2001] ECR I-01577, paragrafu 46 u C-41/90, Höfner and Elser [1991] ECR I-
1979, para. 21
2 Ara l-każijiet C364/92, Eurocontrol [1994] ECR I-00043 paragrafi 30-31, C309/99, Wouters [2001] ECR I-
01577 para. 57.
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għal diversi dokumenti li għandhom x’jaqsmu ma’ dawn il-proċeduri. Fl-ittra tiegħu, M. 
Niemelä jagħti l-opinjoni tiegħu partikolarment dwar il-pożizzjonijiet ippreżentati mill-
awtoritajiet Finlandiżi. 

Fil-fatt, fil-qafas ta’ l-investigazzjoni dwar dan il-każ, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż 
formali lill-awtoritajiet Finlandiżi fit-18 ta’ Ottubru 2004. It-tweġiba mibgħuta mill-
awtoritajiet Finlandiżi kienet tirrispondi biss għal ftit mill-allegazzjonijiet li dehru fl-ittra ta’ 
avviż formali u għalhekk il-Kummissjoni bagħtet opinjoni motivata lill-Finlandja fit-13 ta’ 
Lulju 2005. 

Fl-istqarrija għall-istampa ppubblikata f’din l-okkażżjoni, il-Kummissjoni wriet li :

"Skond l-Artikolu 49 tat-Trattat, kif interpretat mill-Qorti, il-pazjenti għandhom id-dritt li jiġu 
rrimborsati mis-sistema tas-sigurtà soċjali tagħhom għall-ispejjeż għall-kura tas-saħħa li huma 
jieħdu barra minn pajjiżhom jekk l-ispejjeż għall-kura kkonċernata jiġu rrimborsati fl-Istat 
Membru li l-pazjent huwa ċittadin tiegħu. Il-proċeduri ta’ ksur jikkonċernaw l-assigurazzjoni 
Finlandiża tas-saħħa u r-rijabilitazzjoni medika li tipprovdi l-istituzzjoni ta’ l-assigurazzjoni 
Finlandiża tas-saħħa (Kela). Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-liġi l-ġdida dwar l-
assigurazzjoni tas-saħħa tillimita d-dritt tal-moviment ħieles tal-pazjenti u ta’ dawk li 
jipprovdu l-kura tas-saħħa billi tistabbilixxi rekwiżiti differenti ta’ reġistrazzjoni u ta’ 
awtorizzazzjoni li dawk li jipprovdu s-servizzi jridu jissodisfaw sabiex il-pazjenti tagħhom 
ikunu jistgħu jiksbu rimbors mill-assigurazzjoni tas-saħħa. Il-Kummissjoni taħseb ukoll li s-
sistema li tagħti d-dritt ta' rijabilitazzjoni medika fl-Istati Membri l-oħra tillimita b'mod mhux 
ġustifikat il-moviment ħieles tas-servizzi"

L-iżviluppi li saru fil-Finlandja minn meta ntbagħtet l-opinjoni motivata rriżultaw f’emenda 
tal-kapitolu 2, taqsima 6, it-tieni paragrafu ta' l-Att dwar l-Assigurazzjoni tal-Ħajja sabiex 
tippermetti r-rimbors tal-kura tas-saħħa li tingħata minn persuna professjonali fil-qasam tal-
kura rrikonoxxuta bħala tali fl-Istat Membru li fih hija stabbiliet ruħha. 

Madankollu, fir-rigward tar-rijabilitazzjoni tal-persuni li jbatu minn diżabilità serja, minkejja 
l-progress li sar, xorta għad baqa’ ċerti kwistjonijiet li għadhom ma ġewx solvuti. Huwa 
previst li l-Kummissjoni tikkuntattja lill-awtoritajiet Finlandiżi sabiex tiċċara ċerti punti u bil-
għan li jiġu previsti xi soluzzjonijiet sodisfaċenti fir-rigward tal-liġi Komunitarja.  

III. KONKLUŻJONI

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-elementi ppreżentati f’din il-petizzjoni ma jippermettulhiex 
li tasal għal konklużjoni li sar xi ksur tar-regoli tal-KE dwar il-kompetizzjoni. Madankollu, 
kieku dak li ressaq il-petizzjoni jkollu jikseb elementi oħrajn li jindikaw xi ksur, ovvjament il-
Kummissjoni se teżamina l-kwistjoni mill-ġdid fid-dawl ta’ dawn l-elementi l-ġodda.

Fir-rigward tal-proċeduri ta' ksur nru 2003/4986, u meta jitqies il-progress li diġà sar mill-
Finlandja sabiex il-leġiżlazzjoni relatata tiġi konformi mal-liġi Komunitarja, il-Kummissjoni 
tixtieq tistabbilixxi djalogu kostruttiv ma' l-awtoritajiet Finlandiżi sabiex l-Istat Membru 
jikkonforma b'mod volontarju fir-rigward tal-kwistjonijiet li għadhom pendenti. F’każ li dawn 
id-diskussjonijiet ifallu, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li tressaq il-każ quddiem il-Qorti 
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tal-Ġustizzja. 
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